
Após meses de reuniões, ne-
gociações, análises e revisões 
de projetos, os vereadores da 
Câmara de Iúna aprovaram 
o Projeto de Lei que prevê a 
revisão geral anual dos servi-
dores públicos com reajuste li-
near de 8,05%. A alteração foi 
baseada no IGPM (Índice Geral 
de Preços do Mercado) acu-
mulado dos últimos 12 meses 
em relação à data-base. A Lei 
também autoriza, sob os mes-
mos critérios, a revisão dos 
proventos e pensões pagos 
pelo município. 

O reajuste nos salários dos ser-
vidores da Câmara também foi 
aprovado, com os mesmos re-
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Câmara aprova revisão geral dos 
salários dos servidores públicos
Funcionários municipais terão 8,05% de reajuste. Data-base da categoria passará para o mês de janeiro

Apoio Produtores e vereadores buscam 
melhorias para setor agrícola. Pág. 02

Festa Diretoria da Associação do 
Carro de Boi é homenageada. Pág. 6

Manifestações População se reune novamente 
para protestar na Casa de Leis. Pág. 3

Servidores públicos acompanharam a votação do Projeto 
de revisão dos salários, durante sessão da Câmara

quisitos. Além disso, os verea-
dores aprovaram o Projeto de 
Lei que altera a data-base (pe-
ríodo do ano em que emprega-
dores e empregados se reúnem 
para repactuar os termos dos 
contratos coletivos de traba-
lho), que agora passará do mês 
de abril para o mês de janeiro 
de cada ano.

“Chegou a hora do reajuste. O 
índice de gastos com a folha de 
pessoal da Prefeitura baixou e 
a receita do município cresceu 
um pouco nesse mês de julho”, 
comentou o vereador Jonildo 
de Castro Muzi, durante a ses-
são ordinária do dia 08 de ju-
lho, quando os projetos foram Desde abril, os vereadores 

e sindicalistas do município 
discutem os efeitos do adia-
mento da revisão geral dos 
salários e quais as alternati-
vas para bonificar os servi-
dores. Na época, os trabalha-
dores ameaçaram promover 
manifestações e greves. A 

Prefeitura Municipal alegava 
que o índice de gastos com fo-
lha de pagamento de pessoal 
acima do limite prudencial seria 
o fator que impedia o reajuste 
dos salários. 

A justificativa foi contestada 
pela Procuradoria da Câmara 

Municipal, que informou que 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, conforme dispõe o in-
ciso I do parágrafo único do 
artigo 22, a revisão geral anu-
al é um direito assegurado ao 
servidor, nos termos do inci-
so X, art. 37 da Constituição 
Federal.

Cobrança

votados e aprovados.

Outros projetos estão sendo 
analisados pelo Legislativo 
Municipal para ajustar alguns 
benefícios com valores de-
fasados e que estão sendo 
cobrados pelos servidores e 
sindicatos. “Acreditamos que 
a administração municipal vai 
olhar com carinho pelo reajus-
te do valor do Vale-Verde e do 
Vale-Feira”, adiantou o verea-
dor Rogério Cézar.

Presidente da 
Câmara, Paulo 
Henrique Leocádio 
da Silva, colocou 
em pauta o projeto 
para votação
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mais”, explica.

As primeiras discussões sobre es-
ses assuntos já foram realizadas. 
“eu, como pequeno produtor, sin-
to na pele essa realidade. estive-
mos em Vitória, no Ministério do 
trabalho para buscar menos bu-
rocracias e ajustar à nossa realida-
de. Nós vamos atrás e buscar ex-
plicações também para a solução 
dos secadores de café”, comentou 
o vereador Jonathan Bonfante.

Para o vereador João Batista ri-
beiro, é preciso unir forças em 
diversos setores da agricultura e 
poder público. “estamos discu-
tindo a realização de uma grande 
reunião com produtores rurais, 
depois com prefeitos de Iúna, 
irupi e ibatiba e outras entidades 
para chegarmos a um denomina-
dor comum”, disse.

Agricultores querem melhores condições para produção cafeeira e fiscalização diferenciada

A Comissão de Agricultura da Câ-
mara Municipal de Iúna, formada 
pelos vereadores João Batista ri-
beiro, Adriano Salviete da Silva e 
Jonathan Bonfante, convidou o 
produtor rural José Dilson de Mo-
raes para a tribuna Livre da sessão 
do dia 08 de julho para debater 
sobre a situação do setor agrícola 
de Iúna e região do Caparaó.

Na ocasião, José Dilson lamen-
tou que a agricultura da região 
estivesse em segundo plano 
nas políticas públicas e investi-
mentos nos diversos níveis de 
governança: federal, estadual e 
municipal. “Até durante as mani-
festações nas ruas, em nenhum 
momento foi levantada bandeira 
pela agricultura”, disse.

Ainda segundo o produtor ru-
ral, atualmente existem gargalos 
que impedem o desenvolvimen-
to do pequeno produtor, como 
as fiscalizações relativas ao uso 
de palha de café nos secadores, 
o transporte e as formas de con-
tratação de trabalhadores rurais. 
“A fiscalização do Ministério do 
trabalho é baseada em grandes 
propriedades. Nós, pequenos 
produtores, não estamos aguen-
tando. A carga está pesada de-

Moradores do conjunto habi-
tacional Guanabara estiveram 
presentes na Câmara Munici-
pal de Iúna, no dia 25 de ju-
nho, para uma reunião com 
o vereador Rogério Cézar. Na 
ocasião, os participantes co-
nheceram o funcionamento 
da Casa de Leis e a função dos 
vereadores do município.

Durante a reunião, os 20 mo-
radores presentes questiona-
ram sobre a falta de remédios 

do Posto de Saúde do bairro, dos 
serviços de limpeza pública e da 
precariedade do calçamento das 
ruas de Guanabara.

O vereador Rogério Cézar in-
formou que está fiscalizando a 
execução desses serviços. “Lá 
não tem calçamento, e este ano 
ainda não passaram “patrol” pra 
tapar os buracos das ruas. Além 
disso, os moradores reclamaram 
do acúmulo de lixo, pois não tem 
horário fixo da coleta”, explicou.

José dilson: “A agricultura da região fica 
em segundo plano nos investimentos 
do município e estado”

Produtores buscam 
apoio do Legislativo 
para setor agrícola

Moradores conheceram o funcionamento da Casa de Leis

Moradores do bairro 
Guanabara visitam 
a Casa de Leis



Novamente no dia 28 de junho, 
a Câmara Municipal de Iúna re-
cebeu aproximadamente 250 
manifestantes, que apreciaram 
todo o expediente do dia – as-
sim como os discursos dos vere-
adores e da tribuna livre, além 
da apreciação dos projetos em 
tramitação – com cartazes e 
faixas em punho para protestar 
por mais saúde, educação, se-
gurança e pelo fim da corrup-
ção, entre outros assuntos, em 
prol do desenvolvimento social 
do município. No mesmo dia, 
o Prefeito Municipal Rogério 
Cruz, utilizou a tribuna Livre 
para analisar e prestar contas 
dos atos praticados frente ao 
poder executivo no primeiro 
semestre.

No contexto das manifestações, 
os vereadores discursaram so-
bre a importância da partici-
pação da sociedade e também 
criticaram a postura de alguns 
cidadãos durante as manifes-
tações nas ruas. O Presidente 
da Câmara, Paulo Henrique 
Leocádio, informou que, pelo 
Regimento Interno, não seria 
permitido manifestação dos 
espectadores durante a sessão. 
“Aqui é uma casa popular. Para-
benizo a participação de todos 
e pela ordem que mantiveram 
durante a sessão. Voltem mais 
vezes, a Casa é de vocês”, de-
clarou o Presidente ao final da 
sessão.

também estiveram presentes no 
Plenário, o venerável da loja ma-
çônica Nilson Francisco Pinheiro, 
o presidente do Sindicato dos 
trabalhadores, Julio Cezar, e o 
presidente da Associação Co-
mercial, Helder Luciano.

Manifestantes lotam 
a Câmara Municipal

Protestos
Desde a sessão do dia 16 de ju-
nho, a Câmara vem recebendo 
manifestantes iunenses, que se 
organizaram para protestar por 
diversas melhorias de qualida-
de de vida, desenvolvimento 
social e econômico e, durante a 
sessão ordinária, pediram pela 
abertura de CPi para investigar 
o contrato de prestação de ser-
viços de limpeza urbana pactua-
do entre o município de Iúna e a 
empresa Ambiente Urbanização 
e Serviços Ltda. 

O pedido de abertura da Comis-
são Parlamentar de Inquérito foi 
arquivado em virtude de somen-
te a Mesa Diretora, composta 
por três membros, ter assinado 
o requerimento. O documento 
precisaria de, no mínimo, qua-
tro assinaturas para abertura da 
CPI. Internautas realizaram di-
versas manifestações nas redes 
sociais contra os vereadores que 
não assinaram o pedido de CPI. 
Os mesmos consideraram gra-
ves os comentários na internet 
e efetivaram boletim de ocor-
rência na Delegacia de Iúna.

No dia 28 de junho, uma nova 
manifestação foi organizada 
na cidade, quando estiveram 
reunidas mais de 400 pessoas, 
que partiram do Fórum Muni-
cipal e seguiram em caminhada 
pelas principais avenidas até a 
Câmara de Vereadores, onde 
assistiram à sessão ordinária. A 
organização do protesto, além 
da população em geral, contou 
com a participação de represen-
tantes de entidades como Asso-
ciação Comercial, Maçonaria, 
sindicatos dos trabalhadores e 
líderes sociais e religiosos.

Aproximadamente 250 pessoas acompanharam a sessão da Câmara e cobraram por melhorias nos serviços públicos
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Com cartazes e faixas em punho, manifestantes pedem saúde e educação de qualidade, segurança e fim da corrupção
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o que disseram os vereadores
“Não assinei e não assino a 
abertura da CPI. O trabalho 
foi feito e executado pela em-
presa contratada e quando foi 
feita a denúncia, o contrato 
com a Prefeitura foi paralisa-
do. Tem que punir quem fez 
o contrato errado. Não po-
demos aceitar amadorismo 
mais. Quero que seja feito 
processo administrativo, que 
o prefeito tome essa atitude”, 
explicou o vereador Zizinho.

“Democracia é o direito de uma 
pessoa dar opinião e o outro de 
concordar ou discordar. A pes-
soa não é obrigada a concordar 
com tudo”, disse o vereador 
Expedito Vieira, ao justificar a 
não assinatura no requerimen-
to para a abertura da CPI. 

“Cada um tem o direito de ex-
pressão, mas também o dever de 
respeitar. Não tenho dificuldade 

em escutar críticas, desde que não 
ofenda a minha moral, como fize-
ram alguns cidadãos”, comentou o 
vereador João Batista Ribeiro.

“Qualquer pessoa que entra 
nessa Casa nós temos respeito, 
mas tem limite. O que fizeram 
foi covardia”, comentou o verea-
dor Jonathan Bonfante, sobre a 
fixação de panfletos na porta da 
Câmara por manifestantes.

“Quero criticar o Rogério (Cruz) 
porque hoje nossas ruas estão su-
jas. Eu sou contra a terceirização 
do lixo porque nós temos garis. Eu 
pergunto: está todo mundo satis-
feito com o lixo? Como contador, 
eu não concordei com o contrato 
da Prefeitura e a empresa. Mas 
fazer um escarcéu com isso eu 
não concordo. A manifestação é 
perfeita, agora chamar-nos de 
corruptos... Acho que deveriam 
repensar isso. Agradeço pelos 

manifestos, mas não dá pra 
colocar o Poder Legislativo em 
uma vala comum”, discursou o 
vereador Jonildo Muzi.

“Quero convidar a todos para 
irem a minha casa pra ver se 
tem dinheiro de corrupção. 
Tenho 20 anos de vida públi-
ca”, disse o vereador João 
Elias Colombo Horsth.

“Quanto ao contrato do lixo, 
nós vamos até o final. O pro-
cesso está em andamento. 
Foi um pedido do Ministério 
Público, que já apurou alguns 
erros. Parabéns aos vereado-
res por terem exposto seus 
motivos por não terem vota-
do pela abertura da CPI. Eu 
assinei porque eu conheço o 
processo e tem pessoas envol-
vidas que vão ter que pagar 
por isso”, alertou o vereador 
Rogério Cézar.
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eMerGênCiA 
Santa Casa de Iúna 
(28) 3545-1170
Posto de saúde 
(28) 3545-1162 e 1755
Polícia Militar 
(28) 3545-1022
Delegacia de polícia 
147
Disque Denúncia 
181
 
serviços 
Cesan 
(28) 3545-1236

Escelsa 
0800 721 0707
Oi (Telemar) 
103 31 

 
ÓrGãos PúbLiCos 
Prefeitura Municipal de Iúna 
(28) 3545-1322
 Gabinete do Prefeito 
(28) 3545-1339 
 Cras 
(28) 3545-1292
Conselho Tutelar 
(28) 3545-1191

telefones úteis

Durante seu discurso na tribu-
na Livre, no dia 18 de julho, o 
Controlador da Câmara de Iúna, 
Marco Antonio Sonsim de Oli-
veira, informou aos vereadores 
e à população que acompanhou 
a sessão ordinária sobre as dis-
cussões e fiscalizações do tri-
bunal de Contas do eS (tCe-eS) 
a respeito do Controle Interno 
Municipal, das funções desse 
profissional e sobre o acúmulo 
de funções de outros servidores 
da Casa, cujo formato deverá ser 
revisado e adequado de acordo 
com a cartilha do tCe-es até o 
dia 30 de setembro de 2013. 

As orientações do tribunal foram 
discutidas durante o seminário 
Regional de Gestão Pública Mu-
nicipal do pólo Caparaó, realizado 
pela Associação dos Municípios 
(Amunes) em parceria com o tri-
bunal de Contas no auditório do 
ifes, em ibatiba, entre os dias 15 

seminário orienta servidores 
e gestores municipais
Controlador analisou situação dos servidores da Cãmara com acúmulo de funções

e 18 de julho. 

O evento teve o objetivo de am-
pliar a capacitação de servidores 
e gestores municipais com pales-
tras e debates sobre execução fis-
cal nos municípios e regularização 
fundiária urbana; plano de desen-
volvimento es 2030; desafios na 
gestão de pessoal; alternativas 
de receitas; captação de recursos; 
transparência pública; planeja-
mento estratégico, entre outros 
assuntos. 

Um dos pontos destacados pelo 
controlador e que precisará ser 
analisado com urgência pela Câ-
mara é a segregação de funções. 
“Não dá pra essa Casa manter 
o número de servidores atu-
ais, teremos que colocar mais 
funcionários, de acordo com o 
tribunal de Contas, que escla-
rece que algumas funções não 
podem ser feitas pelos mesmos 

Controlador da Câmara, 
Marco Antônio Sonsim

vereadores aprovam 
crédito para construção 
de Portal turístico
A Câmara aprovou a abertura 
de crédito adicional especial 
no orçamento da administra-
ção municipal no valor de R$ 
292.500,00 para manutenção 
do contrato de repasse a ser 
realizado pelo Ministério do 
turismo celebrado com o mu-
nicípio, referente à transfe-
rência de recursos para cons-

servidores. e se não realizarmos 
contratações o tribunal vai nos 
notificar”, alertou. 

 “temos um prazo de até 30 de 
setembro pra nos adequarmos 
e os vereadores deverão votar 
novamente o Projeto de Lei para 
alteração da Controladoria Muni-
cipal”, completou Sonsim.

trução de um portal turístico 
no município.

Os recursos para a abertura 
desse crédito advirão do Minis-
tério do turismo para a realiza-
ção das obras do portal. A con-
trapartida do município deverá 
ser no valor de R$ 7.500,00. A 
Lei já está em vigor.

Cartório Eleitoral 
(28) 3545-1228
Ministério Público 
(28) 3545-1299
Fórum de Iúna 
(28) 3545-1070
iDaF 
(28) 3545-1988
Incaper 
(28) 3545-1247
Ciretran 
(28) 3545-1015
Biblioteca Municipal 
(28) 3545-3155
Câmara Municipal 
(28) 3545-1458
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Para atender às demandas da população, vereadores encaminharam indicações de serviços, 
requerimentos e projetos de lei aos diversos órgãos da administração municipal durante 
as últimas sessões. Confira:

Plenário em ação

4	Patrolamento e o ensai-
bramento da estrada vi-
cinal que se inicia na ro-
dovia ES-185, próxima à 
propriedade do Senhor Lau 
toledo, até a propriedade 
do senhor Francisco Batis-
ta, no Córrego Boa Sorte, 
Distrito de Nossa Senhora 
das Graças. 

4	Patrolamento e o en-
saibramento da estrada 

4	Reparo do calçamento 
de uma rua no distrito de 
Nossa Senhora das Graças 
(foto), que dá acesso ao 
Córrego Barro Branco, haja 
vista que o trânsito de cami-
nhões pesados no local cau-
sou deformação no piso. 

João Batista Ribeiro 
PDt - joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br

Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni)
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

Jonathan Bonfante Moreira
PtB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br

Rogério Cézar
PRB  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Realização de cursos, junto ao 
Senar ou Sebrae, na área de 
gestão voltada para o homem 

vicinal que se inicia na 
rodovia ES-185, na altura 
da propriedade do Senhor 
Alcino Silvério, indo até 
a propriedade do Pastor 
Margarino, na localidade 
de Alto trindade.

4	Moção de Aplausos à con-
tadora Denise Mariano da 
Silva pelos bons serviços 
prestados aos nossos mu-
nícipes na área contábil. 4	Instalação de grades nas janelas da Escola de São 

João do Príncipe.

5julho de 2013

do campo para preparar o agri-
cultor da região na utilização de 
novas ferramentas.

Jonildo de Castro Muzi
PR - jonildo@camaraiuna.es.gov.br

4	Construção de um quebra-molas na Rua Antô-
nio Monteiro Alves, a pedido de moradores.

José Marcos de Moraes 
PRB - marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Atendimento médico no-
turno no Posto de Saúde do 
Bairro Quilombo, tendo em 
vista que estamos no perío-
do de colheita do café e os 
trabalhadores que residem 
naquela área precisam de 
atendimento diferenciado.

4	Reforma e melhorias no 
vestiário do Estádio Muni-
cipal de Futebol (foto). O 
local recebe atletas muni-
cipais e de outras cidades 
e, também, é usado pelas 
crianças da escolinha de 
Futebol do município. A 
instalação de bebedouros, 

4	tendo em vista que não há 
previsão imediata de pavi-
mentação e saneamento 

José Marcos de Moraes 
PRB - marquinho@camaraiuna.es.gov.br

Adriano Salviete da Silva
PMDB  - adriano@camaraiuna.es.gov.br

chuveiros nos banheiros, pavi-
mentação e melhorias do aces-
so do campo de futebol ao ves-
tiário também são solicitadas.

4	Serviço de coleta de lixo na 
comunidade de Barro Branco, 
pois o lixo da localidade não está 

sendo recolhido e os mora-
dores estão tendo dificulda-
de para a sua destinação.

4	Reforma do Campo de Fu-
tebol da Comunidade de 
Terra Corrida, com a cons-
trução de um vestiário.

4	Serviço de coleta de lixo 
na localidade de Serrinha 
I, esclarecendo que tal ne-
cessidade se faz necessária 
devido ao fato de que 70% 
(setenta por cento) da água 
captada para consumo da 
cidade de Iúna e feita nesta 
localidade. 

básico para as ruas do Parque 
Industrial (foto), solicitam, 
com urgência, o patrolamen-

to e o ensai-
bramento das 
vias publicas 
do Parque 
Industrial, vi-
sando facilitar 
o trânsito de 
veículos. 

4 R e p a r o 
de bueiro na 

estrada que dá acesso a 
propriedade do Senhor 
Arlindo Batista, sentido 
Córrego Boa Sorte, sendo 
que o mesmo está entupi-
do e a água está passando 
pela estrada, inclusive in-
vadindo casa vizinha.

4	Limpeza das via públicas 
do distrito de Santíssima 
Trindade, haja vista que o 
servidor que faz este serviço 
está em período de férias

4	Moção de Aplausos ao 
produtor rural José Dilson 
de Moraes, em reconheci-
mento aos relevantes servi-
ços prestados ao Município 
de Iúna, na área agrícola, 
principalmente de apoio 
aos produtores rurais.
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Os vereadores João Batista ribeir-
to e Paulo Henrique Leocádio da 
Silva promoveram homenagem, 
por meio de Moção de Aplausos, à 
diretoria da Associação Amigos do 
Carro de Boi (Asscab) pela 4ª Festa 

Festa do Carro de 
boi resgata tradição 
e cultura regionais 
Diretoria da Associação Amigos do Carro de Boi (Asscab) recebeu moção de aplausos da Câmara 

Com iniciativa do Projeto Ami-
gos do Verde e Amigos do Rio 
Pardo, mais de 30 voluntários 
realizaram um mutirão de lim-
peza das margens e do leito do 
rio que corta a cidade e retira-
ram dezenas de quilos de lixo 
de todo o tipo: de sacolas plás-
ticas a geladeira. A 1ª Jornada 
ecológica de Iúna foi realizada 
em duas etapas, nos dias 14 e 
21 de julho,e contou com a par-
ticipação do vereador rogério 
Cézar, como voluntário.

Os Amigos do Verde formam 
uma organização de voluntários 
que desenvolvem, sempre com 
muito bom humor e criativida-
de, ações diversas em prol da 
preservação ambiental do mu-
nicípio, em especial da saúde 
dos recursos hídricos da região. 

Mutirão realiza 
limpeza do rio Pardo

Dezenas de quilos de 
lixo foram retirados do rio, 
com a ajuda de voluntários

O grupo já realizou três limpezas 
no Rio Pardo, descendo de barco 
e a pé o trecho urbano do curso 
d’ água para fazer a coleta de pe-
quenas quantidades de lixo e re-
síduos que se encontravam nas 
margens e dentro do rio. 

Os Amigos não têm ideia da 
quantidade exata de lixo retira-
da até hoje, mas o idealizador 
do projeto, Fábio Ferreira, esti-
ma que já tenham sido recolhi-
dos nas ações anteriores mais 
de três caminhões truck de lixo 
do Rio Pardo.

A Jornada ecológica, além de 
voluntários para a limpeza, tam-
bém contou com o apoio de co-
merciantes locais, que financia-
ram luvas, sacolas e um café da 
manhã para os participantes.

saiba Mais
O Amigos do Verde é uma Or-
ganização Não-Governamen-
tal que atua há mais de dez 
anos na preservação do meio 
ambiente com foco no Rio 
Pardo, rio que banha a cidade 
de Iúna. 

A organização começou a se 
estabelecer em 2002 após 
uma ação entre iniciativa pri-
vada, órgãos ambientais e a 
comunidade na qual foram 

exposição do 
Carreiro Oé Oé, 
realizado pelo 
grupo IúnaCult
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desfile de 
carros de boi

A 4ª Festa do Carro de Boi 
reuniu diversas manifesta-
ções culturais, como shows 
de músicos e bandas da re-
gião, mostra de artesanato e a 
exposição do Carreiro Oé Oé, 
organizada pelo grupo Iúna-
Cult, que transformou um dos 
galpões do Parque de exposi-
ções em um cenário explicati-
vo, com fotos e quadros sobre 
a vida do carreiro (responsá-
vel pela utilização do carro de 
boi), as funções de cada peça 
do carro de boi, além de um 
carro reformado e estilizado 
por artistas locais. 

O ponto alto da festa foi o 
desfile de carros de boi pelas 
ruas de Iúna, que chamou a 
atenção de moradores e vi-
sitantes. 

“Foi um prazer participar da 
4ª Festa do Carro de Boi. es-
peramos que no próximo ano 
o evento seja ainda maior”, 
comentou o Presidente da 
Câmara, Paulo Leocádio da 
Silva.

do Carro de Boi, realizada em Iúna 
nos dias 05, 06 e 07 de julho, no 
Parque de exposições. O evento 
contou com desfiles de carros de 
bois, rodeio, shows e outras atra-
ções que empolgaram o público. 

“estávamos carentes de festas 
na cidade. Parabéns aos orga-
nizadores. tenho certeza que a 
Associação conseguiu resgatar a 
nossa identidade”, analisou o ve-
reador João Batista ribeiro.

A FestA

plantadas mais de mil mudas de 
diversas espécies ao longo da 
margem do Rio Pardo. 

O grupo é idealizador do Passeio 
Ciclístico de Iúna, um evento vol-
tado às crianças que tem como 
objetivo a educação ambiental 
através de manifestações artísti-
cas e oficinas que incrementam o 
Passeio. A iniciativa também tem 
o objetivo de reivindicar obras e 
melhorias para o município.
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